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• Please read the manual carefully before operating the product.
 
• Please keep this manual for future reference.

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of 
such waste separately for special treatment is necessary. 

IMPORTANT INSTRUCTIONS
This product uses heating that refl ects panel to increase the effect of the heat-
ing, and is restricted strictly to the use for the ordinary heating of the family. Any 
use for another intention is prohibited. The manufacturer will not be responsible 
for any failure nor accident due to further on mistreat of this product or intention 
over the indicated one (for example use for commercial intention).
Before using this electric heater, please read the user manual carefully. Please 
keep this manual for future reference.

1.  CAUTION: risk of electric shock. Do not open or try to repair the 
heater yourself.

2.  This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare 
skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving 
this heater. 

3.  Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, 
paper, clothes, and curtains at least 0.9 m from the front of the 
heater and keep them away from the sides and rear. Do not 
place towels or other objects on the heater. 

4.  Extreme caution is necessary when heater is used by or near 
children, patient, senior citizen or the disabled, or when the 
heater is left operating and unattended.

5.  Do not operate any heater with a damaged cord or after the 
heater malfunctions, has been dropped or damaged in any 
manner. Return heater to authorized service facility for exami-
nation, electrical or mechanical adjustment or repair.
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6.  This heater is not intended for use in bathrooms, laundry ar-
eas and similar indoor locations. Never      locate heater where 
it may fall into a bathtub or other water container. To protect 
against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other 
liquids. 

7.  Do not touch the control panel or plug with a wet hand. 
8.  Do not run cord under carpet. Do not cover cord with moveable 

rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traf-
fi c area and where it will not be tripped over.

9.  Do not insert or allow any objects to enter the heater as this may 
cause an electric shock or fi re, or damage the heater.

10.  To prevent a possible fi re, DO NOT block air intakes or exhaust 
in any manner.  DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where 
openings may become blocked.

11.  A heater is hot or sparking parts inside. DO NOT use in areas 
where gasoline, paint, explosive and/or fl ammable liquids is 
used or stored. Keep unit away from heated surfaces and open 
fl ames.

12.  Avoid the use of an extension cord because the extension cord 
may overheat and cause a risk of fi re. 

13.  To avoid fi re or shock hazard, plug the unit directly into a 220 
– 240V~ AC electrical outlet.  Furthermore, DO NOT lead more 
than one cable from this outlet.

14.  To disconnect heater, turn control to “OFF”, then remove plug 
from outlet. Hold the plug and pull fi rmly, do not unplug by pull-
ing on the cord.

15.  Always unplug the unit before moving, cleaning, maintenance 
or whenever the heater is not in use.

16.  Use only for intended household use as described in this man-
ual. Any other use not recommended by the manufacturer may 
cause fi re, electric shock, or injury to persons. The use of at-
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tachments not recommended or sold by unauthorized dealers 
may cause hazards or product malfunction. 

17.  Always use on a dry, level surface. 
18. DO NOT use outdoors.
19.  WARNING: To reduce the risk of fi re or electric shock, DO NOT 

use this unit with any solid-state speed control device.
20.  DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechani-

cal functions on this unit. Doing so will void your warranty. The 
inside of the unit contains no user serviceable parts. Only quali-
fi ed personnel should perform all maintenance.

21. Connect to power outlets with earth only.
22. DO NOT use when sleeping.
23.  The front guard does not give full protection, however, front 

guard is intended to prevent direct access to heating elements 
and must be placed when heater is in use.

24. DO NOT use loose outlet or damaged cable and plug.
25.  DO NOT bundle or tear apart cables.  DO NOT place heavy 

object on cable or heat or process cables.
26.  DO NOT use heater in a place of high temperature and high 

humidity.
27.  DO NOT sprinkle water or any other kind of liquid on the main 

body and control panel of heater.
28. DO NOT fi x safety switch with adhesive belt.
29.  This appliance is not intended for use by persons (including chil-

dren) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instructions concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety. 

30.  Children must be supervised during operation to ensure that 
they do not play with the appliance.   
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Rotary switch Top cover

Back cover

Cover of the column

Back column

Cord

Thermostat

Lamp tube

Refl ective panel

Guard

Front column

Base

Product description

•  Refl ective heating technology warms like the sun, directly warms the person or object in front of 
the heater. As surface temperatures rise above the air temperature, they warm up the air. Refl ec-
tive heaters are great for open or large rooms, and actually save energy by warming objects. 

   Refl ective heating is both safe and healthy– it produces no odors, chemicals, or fumes, and 
doesn’t stir up dust. Remarkably effi cient, the heater uses less power to produce greater amount 
of heat than traditional heaters. Equipped with safety tip-over switch and overheat auto-off, the 
heater is safe and reliable.

•  2 heating set
•  80 degree oscillation
 
 
Specifi cations

Rating voltage/Frequency 230V/50Hz

Power Level 450/900W

Dimensions 32X32X85cm

N.W. 4 kg

Product Diagram
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Assembly
Do not switch on the heater before assembly has been completed properly.

1  .When assembling the body of the heater, insert the four raised parts of Base B into the corre-
sponding holes of Base A.  There are two joints on Base B.  Base B must be inserted into Base 
A carefully.

2. Firmly fi x the base with the Locknut in the centre. 

Operation

1. Insert the plug into the power socket 
2.  Turn the Rotary Switch to the L position,that is the low  heating set, turn the Rotary Switch to the 

H  position,that is the high heating set. 
3.  Turn the Rotary Switch to the L OSC  position,that is the low heating set with ocsillation,turn the 

Rotary Switch to the H OSC position,that is the high heating  set with oscillation.
4.  When not in use,please make sure to unplug it.               

Base A

Base B

Body
Bottom column part

Base

Locknut
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Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union 
and other European countries with separate collection systems).
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated 
as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the 
recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of cor-
rectly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human 
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The 

recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling 
of this product, please contact your local city offi ce, your household waste disposal service or the shop 
where you purchased the product.

MAINTENANCE AND STORAGE

Maintenance of the main body

• During maintenance, remember to remove the plug from the power supply socket. 
• The plug must not be removed with damp hands. 
• Do not carry out maintenance until the appliance has completely cooled down.  
• During maintenance do not dampen the appliance or spray water onto it.
•  To clean the main obdy of the heater and the refl ector, use a piece of soft cloth. Should the 

surface needing cleaning be very dirty, dampen the cloth with warm water or with a neutral 
/ delicate detergent before cleaning; at the end of this operation, use a piece of soft and dry 
cloth to remove the excess humidity.

Do not apply diluents, petrol, alcohol, kerosene, benzene, abrasive powders, alkaline detergents, 
rigid brushes, or similar material to the paint or to the coating resins.

Should both dust or humidity be found in correspondence with the junction between plug and 
socket, caused by prolonged use, remove and clean the plug using a piece of dry cloth, then 
insert it again.

Storage

• Pack the heater into its original package. 
• Store the heater into dry area without humidity. 
• Store the heater into upright position.



9

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

•  Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την χρήση 
της συσκευής. 

 
•  Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική 
αναφορά. 

Μην απορρίπτετε το προϊόν σε κάδους κοινών απορριμμάτων.
Είναι απαραίτητη η ξεχωριστή συλλογή παρόμοιων απορριμμάτων για 
ειδική επεξεργασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί την θερμότητα που δημιουργείται από την 
αντανάκλαση του πάνελ για να αυξήσει περισσότερο την θερμοκρασία. 
Αυτό το προϊόν προορίζεται αυστηρά για οικιακή χρήση.  Απαγορεύεται η 
χρήση αυτού του προϊόντος για άλλο σκοπό. 
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε 
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο 
χρήσεως για μελλοντική αναφορά σε αυτό. 

1.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην ανοίγετε ή 
προσπαθείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας την συσκευή. 

2.  Αυτή η συσκευή αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία 
σε ορισμένα σημεία κατά την λειτουργία της. Για να 
αποφύγετε πιθανά εγκαύματα, μην ακουμπάτε με γυμνά 
χέρια τις πολύ ζεστές επιφάνειες. Κατά την λειτουργία 
της συσκευή χρησιμοποιείτε γάντια για την μεταφορά της. 

3.  Κρατήστε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, 
σεντόνια, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κλπ, μακριά από τη 
συσκευή τουλάχιστον 90 εκατοστά. Μην τοποθετείτε 
πετσέτες ή άλλα αντικείμενα επάνω στη συσκευή για 
στέγνωμα. 

4.  Μεγάλη προσοχή απαιτείται όταν η συσκευή χρησιμοποιείται 
κοντά σε παιδιά, φυτά, άτομα με μειωμένες σωματικές 
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αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή όταν η συσκευή 
βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

5.  Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με κατεστραμμένο 
καλώδιο παροχής ρεύματος ή σε περίπτωση που υπάρχει 
κάποια δυσλειτουργία, έχει πέσει κάτω ή υπάρχει 
οποιαδήποτε βλάβη. Επιστρέψτε τη συσκευή στο 
εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο, ηλεκτρολογική ή 
μηχανική προσαρμογή ή επισκευή.

6.  Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσα στο 
μπάνιο, κοντά σε πισίνες ή σε χώρους όπου υπάρχει 
υπερβολική υγρασία. ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη συσκευή 
σε σημεία όπου μπορεί να πέσει μέσα στο νερό, στην 
μπανιέρα ή γενικότερα σε χώρους όπου υπάρχουν υγρά. 
Για προστασία από ηλεκτροπληξία, ΠΟΤΕ ΜΗΝ βυθίζετε τη 
συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

7.  ΠΟΤΕ ΜΗΝ αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου ή το φις με 
βρεγμένα χέρια.  

8.  Μην περνάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος κάτω από το 
χαλί ή την μοκέτα. Μην καλύπτετε το καλώδιο παροχής 
ρεύματος με κανάλια, σωλήνες κάλυψης ή άλλου είδους 
κάλυμμα. Τοποθετήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε 
μέρος όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος 
επάνω του. 

9.  Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο μέσα στην συσκευή. 
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή 
καταστροφή της συσκευής.

10.  Για να αποτρέψετε πιθανή πυρκαγιά, ΜΗΝ μπλοκάρετε 
τις εισόδους αέρα και εξόδους θερμότητας. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε μαλακές επιφάνειες 
όπως το κρεβάτι, όπου μπορεί να μπλοκάρει την έξοδο 
θερμότητας και να προκληθεί πυρκαγιά.
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11.  Η συσκευή παράγει θερμότητα και μπορεί να υπάρχουν 
σπινθήρες στο εσωτερικό της. ΜΗΝ την χρησιμοποιείτε σε 
χώρους όπου υπάρχουν κοντά βενζίνη, μπογιά, εκρηκτικά 
και/ή εύφλεκτα υγρά κλπ. Κρατήστε τη συσκευή μακριά 
από ζεστές επιφάνειες ή χώρους όπου υπάρχουν φλόγες 
(π.χ. τζάκι).  

12.  Αποφύγετε την χρήση επέκτασης καλωδίου παροχής 
ρεύματος καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.   

13.  Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε το φις σε πρίζα 220 – 
240V~.  Επιπλέον μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα και για 
περισσότερες συσκευές.

14.  Για να αποσυνδέσετε την συσκευή, γυρίστε στη θέση 
«OFF” τον διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας. Στη συνέχεια 
αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Κρατήστε τη πρίζα και 
βγάλτε προσεκτικά το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο 
παροχής ρεύματος για να βγάλετε το φις από την πρίζα.

15.  ΠΑΝΤΑ βγάζετε το φις από την πρίζα πριν μετακινήσετε 
την συσκευή, πριν την συντήρησή ή τον καθαρισμό της 
ή όταν η συσκευή θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 
μεγάλο διάστημα. 

16.  Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για θέρμανση 
εσωτερικού χώρου βάσει των οδηγιών χρήσεως αυτού 
του εγχειριδίου. Δεν συστήνεται οποιαδήποτε άλλη 
χρήση από τον κατασκευαστή καθώς μπορεί να προκληθεί 
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός. Χρησιμοποιείτε 
ανταλλακτικά μόνο από την επίσημη αντιπροσωπεία καθώς 
χρήση ακατάλληλων μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή καταστροφή της 
συσκευής.   
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17.  Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή και επίπεδη 
επιφάνεια. 

18. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 
19.  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 

πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ 
χρησιμοποιείτε μεταξύ συσκευής και πρίζας ροοστάτες.  

20.  ΜΗΝ προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή προσαρμόσετε 
μόνοι σας καμία ηλεκτρική ή μηχανική λειτουργία αυτής 
της συσκευής. Κάτι τέτοιο θέτει την συσκευή σας εκτός 
εγγύησης. Μόνο αδειούχος εξουσιοδοτημένος τεχνικός 
μπορεί να εκτελεί συντήρηση ή επισκευή αυτής της 
συσκευής.

21. Συνδέετε αυτή τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. 
22. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν κοιμάστε.
23.  Η μπροστινή σήτα δεν δίνει πλήρη κάλυψη. Παρόλα αυτά 

η μπροστινή σήτα έχει σκοπό να εμποδίζει την άμεση 
πρόσβαση στα στοιχεία παραγωγής θερμότητας και πρέπει 
να είναι σωστά τοποθετημένη όταν η συσκευή βρίσκεται 
σε λειτουργία.  

24.  ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χαλαρή πρίζα ή 
κατεστραμμένο καλώδιο ή φις. 

25.  ΜΗΝ δένετε ή σκίζετε το καλώδιο παροχής ρεύματος. 
ΜΗΝ τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο 
παροχής ρεύματος.

26.  ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή 
θερμοκρασίας και υψηλά επίπεδα υγρασίας.

27.  ΜΗΝ ψεκάζετε με νερό ή άλλο υγρό τη συσκευή. 
28.  ΜΗΝ στερεώνετε τον διακόπτη ασφαλείας με κολλητική/

μονωτική ταινία. 
29.  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
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(περιλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή από 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν βρίσκονται 
υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικές 
με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο 
για την ασφάλειά τους. 

30.  Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται 
πως δεν παίζουν με την συσκευή.  

Περιγραφή Προϊόντος

•  Τεχνολογία αντανακλαστικής θέρμανσης, ζεσταίνει με την ίδια διαδικασία που ζεσταίνει 
ο ήλιος. Ζεσταίνει το άτομο και το αντικείμενο (δομικά υλικά) που βρίσκεται μπροστά από 
την συσκευή. Οι συσκευές αντανακλαστικής θέρμανσης είναι εξαιρετικές για ανοικτούς 
μεγάλους χώρους (π.χ. σαλόνι) και εξοικονομούν ενέργεια θερμαίνοντας τα δομικά 
υλικά.   

   Η θερμάστρα αντανακλαστικής θερμότητας είναι ταυτόχρονα ασφαλές προϊόν και καλό 
για την υγεία. Δεν παράγει οσμές, χημικά ή καπνό και δεν ανακυκλώνει την σκόνη. . 
Αξιοσημείωτα αποτελεσματική συσκευή, χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια και παράγει 
περισσότερη θέρμανση από τις παραδοσιακές συσκευές θέρμανσης. Είναι εξοπλισμένη με 
διακόπτη τερματισμού λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της και με θερμοασφάλεια 
για την προστασία της από υπερθέρμανση. Αυτή η συσκευή είναι ασφαλής και αξιόπιστη.

• Διαθέτει 2 επίπεδα θέρμανσης
• Λειτουργία περιστροφής 80 μοιρών για ομοιόμορφη θέρμανση του χώρου. 
 
 
Χαρακτηριστικά 

Τάση/Συχνότητα ρεύματος 230V~/50Hz

Επίπεδα ισχύος 450/900W

Διαστάσεις συσκευής 32X32X85cm

Καθαρό Βάρος 4 kg
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Μέρη Συσκευής

Συναρμολόγηση

Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή πριν την σωστή συναρμολόγηση της. 

1.  Ενώστε προσεκτικά τα δύο κομμάτια της βάσης (Βάση Α και Βάση Β). Περάστε τους 
πύρους της βάσης Β μέσα στις αντίστοιχες υποδοχές της Βάσης Α. 

2.  Τοποθετείστε τη συναρμολογημένη βάση στο κάτω μέρος της στήλης και βιδώστε με 
το παξιμάδι στο κέντρο. 

 

Διακόπτης 
ρύθμισης
θερμοκρασίας

Πάνω
κάλυμμα

Πίσω
κάλυμμα

Κάλυμμα στήλης

Πίσω στήλη

Καλώδιο
παροχής
ρεύματος

Θερμοστάτης

Λάμπα Carbon

Αντανακλαστικό πάνελ

Σήτα

Μπροστινή
στήλη

Βάση

Βάση A

Βάση B

Σώμα
Κάτω μέρος στήλης

Βάση

Παξιμάδι
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Λειτουργία

1. Εισάγετε το φις στην πρίζα.  
2. Για να ρυθμίσετε την λειτουργία στη χαμηλή σκάλα θέρμανσης γυρίστε τον διακόπτη 
ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση L. Για να ρυθμίσετε την λειτουργία στην υψηλή σκάλα 
θέρμανσης γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση H. 
3. Για να ρυθμίσετε την λειτουργία στη χαμηλή σκάλα θέρμανσης  με περιστροφή 
γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση L OSC. Για να ρυθμίσετε την 
λειτουργία στην υψηλή σκάλα θέρμανσης με περιστροφή γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης 
θερμοκρασίας στη θέση H OSC.
4.Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί, βγάλτε το φις από τη πρίζα.               

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Συντήρηση του κυρίως σώματος 

•  Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία συντήρησης της συσκευής, αφαιρέστε το φις από τη 
πρίζα. 

• Μην αφαιρείτε το φις από τη πρίζα με βρεγμένα χέρια. 
• Μην ξεκινάτε την διαδικασία συντήρησης εάν η συσκευή δεν έχει κρυώσει πλήρως.   
•  Κατά την διάρκεια συντήρησης ΜΗΝ βρέχετε ή ψεκάζετε την συσκευή με νερό ή 

άλλου είδους υγρό.
• Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιήστε μαλακό πανί.
•  Εάν η επιφάνεια της συσκευής είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε για τον καθαρισμό 

της ένα νωπό πανί βρεγμένο ελαφρώς με ζεστό νερό ή απαλό καθαριστικό.  Μόλις 
τελειώσετε τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί ώστε να 
απορροφήσει την εναπομείνασα υγρασία από τη συσκευή. 
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Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής συλλογής 
απορριμμάτων).
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν 
πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα 
κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. 
Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού 
του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το 
κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της συσκευής, διαλυτικά, πετρέλαιο, αλκοόλ, 
κηροζίνη, βενζίνη, στιλβωτικές σκόνες, αλκαλικά καθαριστικά, σκληρές βούρτσες ή 
παρόμοια υλικά. 

Σε περίπτωση που συσσωρευτεί σκόνη ή υγρασία μεταξύ φις και πρίζας, από την 
παρατεταμένη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε το φις από τη πρίζα και καθαρίστε το με 
στεγνό πανί. Στη συνέχεια επανατοποθετείστε το φις στη πρίζα. 

Αποθήκευση

• Αποθηκεύστε την συσκευή στην αρχική της συσκευασία. 
• Αποθηκεύστε την συσκευή σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία. 
• Αποθηκεύστε την συσκευή σε όρθια θέση.
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Importer: G.E.DIMITRIOU SA
6 Kifi ssou Av, 122 42 Egaleo, Athens
Telephone: (+30) 210 53 86 400

Εισαγωγέας: Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.
Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 86 400

SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
G.E.DIMITRIOU SA
6 Kifi ssou Av, 122 42 Egaleo, Athens
Telephone: (+30) 210 53 86 490, Fax: 210 53 13 349

Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.
Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 86 490, Fax: 210 53 13 349

www.gedsa.gr

Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα
This product is made in China. 


